
مقدمه
بــدون شــك زنجيــره توليد نفــت خام، 
يكي از گران تريــن  و پيچيده ترين زنجيره هاي 
صنعتــي توليــد محصول در جهان را تشــكيل 
مي دهــد. در اين ميــان اكتشــاف و توليد كه 
بخــش باالدســتي صنعــت نفــت را تشــكيل 
مي دهنــد بــا مهارت ها، تكنولوژي هــا و علوم 
بسيار گســترده اي ســروكار دارند كه بار اين 
فرآينــد پيچيده را بر دوش مي كشــند. به دليل 
تنــوع زياد و باال بــودن تكنولوژي هاي دخيل 
در اكتشــاف و توليد نفت خــام و گاز طبيعي 
تنها تعداد انگشت شــماري از كشــورهاي دنيا 
به عنوان توليد كننده هاي اصلي كاالها، دانش 
فنــي و تكنولوژي هاي مورد نيــاز اين صنعت 
محسوب مي شــوند. در اين نوشتار سعي شده 
اســت تا با بررســي اجمالي زنجيره توليد نفت 
خام از اكتشــاف تــا توليد، ســهم توليد ملي، 
كار و ســرمايه ايراني در اين بخش ها بررســي 
شــود. در واقع شــناخت ابعاد مختلف زنجيره 
توليد از ميادين هيدروكربورى و بررسى ميزان 
خودكفايي كشــور در بخش هاى مختلف آن، 
راه را براي هدايت صحيح پتانسيل هاي داخلي 

در جهت بــرآورده كردن نيازهــاي آتى اين 
بخش از صنعت نفت فراهم مي آورد.

در ادامه در شش بخش از زنجيره صنعت 
نفت و گاز و در بخش باالدســتى به بررســي 
ســخت افزارها و دانش فني مورد نياز پرداخته 
مي  شود. در اين بررسى از نظريات متخصصين 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و همچنين 
مديريت اكتشــاف كه به طور عملياتي درگير 
اســتفاده از تكنولوژي هــاي مختلــف در اين 
بخش ها مي باشند به طور مبسوط استفاده شده 

و نتايج نهايي ارائه گرديده است.

1 -  بخش اكتشاف
حلقــه اول در زنجيــره توليــد نفــت خام 
اكتشاف اســت. تخصص ها و تكنولوژي هاي 
گوناگونــي در اكتشــاف مياديــن نفت و گاز 
دخيل هســتند. در ابتدا مطالعات زمين شناسي 
سطح االرضي و نيز در برخي موارد روش هاي 
مياديــن  اكتشــاف  آغازگــر  ژئوشــيميايي 
هيدروكربني هستند. در حال حاضر خوشبختانه 
دانش فني زمين شناسي سطح االرضي و نيروي 
متخصــص آن در داخل كشــور وجود دارد و 

اين گونه مطالعــات با دقت خوبي در كشــور 
انجام مي شوند. در مورد روش هاي ژئوشيميايي 
با اين كه دانش فني آن به طور كامل در داخل 
كشــور وجود دارد، اما دستگاه هاي مورد نياز 
انجام آزمايش هاي ژئوشيميايي و نرم افزارهاي 
الزم جهت آناليز نتايج آزمايشــگاهي به طور 

كامل به خارج از كشور وابسته است.
مياديــن  اكتشــاف  در  روش  مهم تريــن 
ژئوفيزيكــي  روش هــاي  هيدروكربــوري 
مي باشــند. در ايــران عمدتــاً از لرزه نگاري به 
منظور اكتشاف ميادين هيدروكربوري استفاده 
مي شــود. مراحــل انجــام كار در لرزه نگاري 
شــامل مراحل طراحي، برداشــت، پردازش و 
تعبير و تفســير مي باشــد. در بخــش طراحي، 
دانــش و تجربه الزم جهــت طراحي عمليات 
برداشــت به طور كامل در داخل كشور وجود 
دارد و هم اكنــون تقريبــاً در تمامي پروژه هاي 
برداشــت ژئوفيزيكي، بخش طراحي توســط 
كارشناســان ايرانــي صــورت مي گيــرد. اما 
طراحــي  جهــت  كامپيوتــري  نرم افزارهــاي 
عمليات به طور كامل به خارج از كشور وابسته 
اســت. مرحله برداشت به دو صورت انفجاري 

سهم توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از اكتشاف تا 
توليد نفت خام دركشور
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و لرزه اي انجام مي شــود. روش لرزه اي هم در 
بخش ابزار مــورد نياز و هم در بخش نرم افزار 
به طور كامل به خارج از كشــور وابسته است. 
روش انفجاري نيز شامل دو بخش مهم حفاري 
چاله هاي انفجاري و برداشــت اســت. حفاري 
چاله هاي انفجاري توسط دستگاه هاي حفاري 
قابل حمل انجام مي شــود كه عمدتاً از خارج 
از كشــور وارد مي شوند و در داخل كشور نيز 
به صــورت محدود توليد مي گردند. گيرنده ها 
(ژئوفون هــا)، كابل هــا و ســاير تجهيــزات به  
جــز ديناميت الزم بــراي انفجــار از خارج از 
كشــور تأمين مي شــوند. در مرحلــه پردازش 
پيشــرفت هاي خوبي در داخل كشور صورت 
گرفتــه اســت و اكنــون مي تــوان گفــت كه 
نيروهــاي متخصص داخلــي توانايي پردازش 
قابــل قبول داده هــاي ژئوفيزيكــي را دارند. با 
توجه به اينكه پــردازش داده هاي ژئوفيزيكي 
نيازمنــد ســخت افزارهاي كامپيوتري خاص و 
نرم افزارهــاي تخصصي ويژه اي مي باشــد، در 
حال حاضر سخت افزار و نرم افزار اين بخش از 
خاج از كشــور تأمين مي شود. "تعبير و تفسير" 
كه مرحله نهايي در ژئوفيزيك اكتشافي است 
نيز توسط كارشناسان داخلي انجام مي شود، اما 
نرم افزارهاي كامپيوتري جهت تفســير  تمامي 
داده ها از خارج از كشــور تهيه مي شود. يكي 
ديگــر از روش هــاي ژئوفيزيكي كه در داخل 
كشــور مورد اســتفاده قرار مي گيرد "پروفايل 
لرزه اي عمودي" (VSP) چاه است كه توسط 
شــركت هاي ســرويس دهنده چاه موســوم به 
وايراليــن انجام مي شــود. تمامــي تجهيزات، 
انجام عمليات و نرم افزارهاي مربوطه وابسته به 

چند شركت خارجي است. 
بخش مهــم ديگر در اكتشــاف ميادين 
هيدروكربوري، حفاري اكتشــافي است كه 
در بخــش صنعت حفاري به طور كامل بدان 
پرداختــه خواهد شــد. جدول 1 بــه اختصار 
ميزان وابستگي هر بخش در اكتشاف ميادين 
هيدروكربوري را به خارج از كشــور نشــان 
مي دهد. به طور خالصــه مي توان گفت كه 
خوشــبختانه در بخش اكتشاف نفت، دانش 
فني و نيروي انساني متخصص داخلي توانايي 
انجــام و مديريت تمامي بخش هــا را دارد، 

امــا تجهيــزات و نرم افزارهــاي تخصصي-
كاربــردي تقريباً به طور كامــل از خارج از 

كشور تأمين مي شود

2 -  بخش زمين شناسي
زمين شناسي به عنوان يكي از اجزاي اصلي 
در فرآينــد توليد نفت خــام و گاز در مراحل 
اكتشــاف، حفاري و مديريــت مخزن تعر يف 
مي شــود. ابزارهــا و تكنولوژي هــاي متفاوتي 
توســط زمين شناســان به كار گرفته مي شــود. 
مطالعات سطح االرضي، مطالعات ژئوشيميايي، 
لرزه نــگاري دو بعــدي و ســه بعدي، مطالعات 
مغزه هــا و كنده هــاي حفــاري، نمودارهــاي 
پتروفيزيكــي و نمودارهاي تصويرگر از جمله 
مهم تريــن ابزارها بــراي توصيف دقيق مخازن 
نفتــي و گازي، اليه بندي مخــزن، تعيين محل 
نصب پاشــنه جداري و ايجاد مدل اســتاتيك 
مخزن شــامل مدل ســاختماني، پتروفيزيكي و 
شــكاف ها مي باشــد. در داخل كشــور دانش 
زمين شناسي و مهارت فني الزم در به كارگيري 
نرم افزارهاي مختلف مدل ســازي زمين شناسي 
مخزن و مدل سازي شكاف ها، تفسير داده هاي 
لرزه نگاري، اليه بندي و مطالعات ژئوشيميايي 
وجــود دارد. البته تقريبــاً تمــام نرم افزارهاي 
مدل سازي توسط شــركت هاي خارجي تأمين 
مي شــوند. ابزارهــا و تكنولوژي هــاي دخيل 
در لرزه نــگاري و ژئوشــيمي در ارزيابي هاي 
زمين شناســي بســيار مهم مي باشــند، اما چون 
در بخــش اكتشــاف بــه آنها اشــاره شــد در 
اين قســمت مجــدداً ارائــه نمي شــوند. يكي 
ديگــر از تكنولوژي هــاي مهم در تشــخيص 
شكستگي هاي مخزن و تهيه مدل شكستگي ها 
نمودارهاي تصويرگر مي باشــند كه ابزارهاي 
نرم افزارهاي  نمودارهــا و  ايــن  اندازه گيــري 
تفســير و تحليل آن هــا به طور كامل توســط 
شركت هاي خارجي تأمين مي شود. درجدول 
2 به اختصار تكنولوژي هــا و دانش فني مورد 
نياز بخش زمين شناســي و ميزان وابســتگي هر 

بخش به خارج از كشور ارائه شده است.

3 -  بخش مخازن
بخش مهندســي مخــزن به عنــوان بخش 

مســئول در مديريت مخزن نقشي راهبردي در 
ميزان برداشــت از مخزن دارد و خود شــامل 

بخش هاي بسيار متنوعي به شرح زير است.
الــف) بخــش پتروفيزيك: ايــن بخش به 
عنوان بخــش پايه اي در اخذ نمودارهاي مورد 
نيــاز، تفســير و تحليــل آنها جهت تشــخيص 
اعمــاق مخزنــي و تشــخيص ســطوح تماس 

خدمات فني و تجهيزات مورد نياز بخش اكتشاف 
و ميزان وابستگي هر بخش به خارج از كشور

    1  

خدمات علمي و فني و يا 
ميزان وابستگي به خارجتجهيزات مورد نياز

مطالعات زمين شناسي 
به طور كامل داخليسطح االرضي

به طور كامل داخليمطالعات ژئوشيميايي
تجهيزات آزمايشگاهي 

به طور كامل خارجيمطالعات ژئوشيميايي
نرم افزارهاي به كارگيري 
تجهيزات آزمايشگاهي و 

آناليز داده ها
به طور كامل خارجي

طراحي عمليات 
به طور كامل داخليلرزه نگاري

نرم افزارهاي كامپيوتري 
به طور كامل خارجيطراحي لرزه نگاري

نظارت و اجراي برداشت 
به طور كامل داخليداده ها در لرزه نگاري
دستگاه حفاري قابل 
حمل براي حفر نقاط 

انفجاري
ً  عمدتاً خارجي و بعضا

داخلي
 پردازش داده هاي

لرزه نگاري
ً  عمدتاً خارجي و بعضا

داخلي
نرم افزارهاي پردازش 

به طور كامل خارجيداده هاي لرزه نگاري
تعبير و تفسير داده هاي 

به طور كامل داخليلرزه نگاري
نرم افزارهاي تفسير 
به طور كامل خارجيداده هاي لرزه نگاري

 عمليات پروفايل لرزه اي 
به طور كامل خارجي(VSP) چاه

تجهيزات اصلــي و دانش فني مورد نياز بخش 
زمين شناســي و ميزان وابســتگي هر كدام به 

خارج از كشور

    2  

خدمات علمي و فني و يا 
تجهيزات

ميزان وابستگي به 
خارج از كشور

داخلي و خارجيمغزه گيري
به طور كامل خارجينمودارهاي تصويرگر

نرم افزارهاي ارزيابي 
داده هاي نمودارهاي 

تصويرگر
به طور كامل خارجي

دانش فني تفسير 
به طور كامل داخلينمودارهاي تصويرگر

نرم افزارهاي تهيه مدل 
به طور كامل خارجياستاتيك مخزن

دانش فني ايجاد مدل كامل 
به طور كامل داخلياستاتيك مخزن
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ســياالت، پايــه بســياري از تصميم گيري ها را 
تشــكيل مي دهــد. ابزارهــاي متنوعي در يك 
نمودار كامل پتروفيزيكي مورد اســتفاده قرار 
مي گيرند كه عمدتاً شامل ابزارهاي اشعه گاما، 
نوتــرون، چگالي، صوتي، اثر فوتوالكتريك و 
مقاومتي مي باشند. در حال حاضر تأمين تمامي 
خدمات اين ابزارهاي بسيار مهم چه در بخش 
ســخت  افزاري و چه  در بخــش نرم افزاري به 
طور مستقيم يا غير مستقيم توسط شركت هاي 
خارجي انجام مي گيــرد. اگر چه نرم افزارهاي 
تفســير اين نمودارها در ايران موجود اســت و 
تجربه ي نيروي انســاني و دانــش فني داخلي 
نيــز در ارزيابي و تجزيه و تحليل اين نمودارها 

بسيار باالست.
ب) بخــش عمليات و مطالعــات مخازن: 
ايــن بخش ها بــا مديريت ريــز و كالن مخزن 
از ســطح چاه تــا كل مخزن ســروكار دارند. 
انجام هر عملياتي بــر روي مخزن بايد تأييديه 
اين بخش هاي كارشناســي را داشته باشد. اين 
بخش هــا جهــت مديريت صحيــح و صيانتي 
مخــزن نيازمند داده هــاي كافي و بــه روز از 
يكايك چاه  ها و كل مخزن مي باشــند. واضح 
اســت كه عدم دقت كافــي در اخذ اطالعات 
مورد نياز از چاه ها و مخزن يا ناكافي بودن آنها 
مي تواند منجر به ايجاد عدم قطعيت فراوان در 
برنامه هاي توسعه  و توليد از مخزن گردد. تمام 
اطالعات اخذ شده در بخش هاي زمين شناسي، 
و  فــرآورش  و  بهره بــرداري  پتروفيزيــك، 
همچنيــن مدل هاي ايجاد شــده توســط كليه 
اين بخش ها به قســمت مخازن ارسال مي شود 
تا با تجميع كليه اطالعات و ســاخت مدل هاي 
جامــع، برنامه توليــد از مخــزن و چاه ها ارائه 
گردد. تعــدادي از آزمايش هايي كه مورد نياز 
مهندســان مخزن مي باشند و در بخش هاي قبل 
به آنها اشــاره نشــد عبارتنــد از: آزمايش هاي 
كامــل معمولي و ويــژه مغــزه، آزمايش هاي 
كامل تعيين خواص ســيال، اليه آزمايي مكرر 
و آزمايش هاي تخصصي مربوط به پروژه هاي 
ازدياد برداشت. بخش هاي مهم و اساسي ديگر 
در مطالعات مهندسي مخازن شامل محاسبات 
حجمي نفت درجا و محاســبات موازنه مواد و 
در نهايت شبيه ســازي كامل مخزن مي باشــند. 

امروزه خوشــبختانه در داخل كشور توان فني 
بســيار بااليي در تمامي بخش هاي مهندســي 
مخــازن و در پيچيده ترين پروژه ها وجود دارد 
و تمامي پروژه هاي مهندسي و مديريت مخازن 
در داخل كشــور انجــام مي شــوند. جدول 3 
خدمات فني و دانش مورد نياز بخش مهندسي 
مخزن و ميزان وابســتگي هر بخش به خارج از 

كشور را نمايش مي دهد.

4 - بخش حفاري
حفاري چاه هاي نفت و گاز به دليل نقش 
حياتي اين عمليــات در طول عمر يك مخزن 
از اهميت ويــژه اي برخوردار  هيدروكربوري 
اســت. اين بخش نيز با دانش ها، تكنولوژي ها 
و علــوم مختلفــي ســروكار دارد. از آنجا كه 
در بســياري از موارد توســعه ميدان وابسته به 
حفــاري چاه هــاي كافي در ميدان اســت، لذا 
تكنولــوژي و زمان در صنعت حفاري بســيار 
مهــم مي باشــند. تعــدادي از ابزارهايي كه در 
حيــن عمليــات حفاري مــورد اســتفاده قرار 
مي گيرند در كل عمر چاه در آن باقي خواهند 
ماند و در توليد پايدار از چاه نقشــي اساسي را 
ايفا خواهند نمود. از جمله اين ابزارها مي توان 
به لوله هاي جداري و ســيمان پشــت آن اشاره 
نمــود. اما عمده كاالهاي مورد نياز حفاري در 
بخش توليد نقش مستقيم ندارند و پس از اتمام 
حفاري در فرآيند توليد دخيل نيســتند. به طور 
كلي سيستم هاي اصلي مورد استفاده در صنعت 
حفــاري عبارتند از سيســتم دوراني، سيســتم 
تعليق، سيستم گردش گل، بخش تأمين كننده 
انــرژي، قســمت كنترل كننده، بخــش پايش، 
گل و ســيمان حفــاري. خوشــبختانه در حال 
حاضر تمامي مراحــل مديريت و به كارگيري 
تكنولوژي هــاي حفــاري در داخــل كشــور 
انجام مي شــود. بنابراين در ادامه تنها به بررسي 
ابزارهاي اساســي اين صنعت در داخل كشور 
پرداخته مي شــود. مهم ترين ابزارهاي سيســتم 
دوراني شــامل لوله هــاي حفــاري2، لوله هاي 
وزني3، لوله چند وجهي4، تاپ درايو، لوله هاي 
پايداركننــده و مته هاي حفاري مي باشــند. در 
حال حاضر و در مقياس اســتفاده هاي صنعتي 
تقريباً تمامــي اين ابزارها از خارج از كشــور 

تأمين مي شوند. اما در چند سال اخير در صنايع 
داخلــي لوله هاي وزنــي و در مواردي مته هاي 
حفاري توليد شــده اند و قراردادهايي نيز براي 
ســاخت كامل لوله هاي بــدون درز و مته هاي 
حفاري با شــركت هاي داخلي منعقد گرديده 

است.
سيســتم تعليق شامل اســكلت دكل، تاج 
دكل، جعبــه متحرك، دراوركس5، ســيم ها، 
قرقره ها، قالب و هرزگرد6 مي باشــد. در چند 
سال اخير چندين اسكلت كامل دكل در داخل 
كشور ساخته شده و با موفقيت نيز در حال كار 
مي باشــند. دكل هــاي 83، 86 و 87 فتح از اين 
ســري دكل ها مي باشــند. اما ديگر تجهيزات 
سيستم تعليق كه در باال به آن ها اشاره شد هنوز 

از خارج از كشور تأمين مي شوند.
مهم ترين بخش سيستم گردش گل حفاري 
پمپ هاي گل مي باشــند كه به طــور كامل از 

خدمات فني و تجهيزات اصلي مورد نياز بخش 
مخازن و ميزان وابســتگي هر كدام به خارج از 

كشور

    3  

ميزان وابستگي به تجهيزات
خارج از كشور

ابزارهاي نمودارگيري 
به طور كامل خارجيپتروفيزيكي

نرم افزارهاي ارزيابي 
داخلي و خارجينمودارهاي پتروفيزيكي

دانش فني ارزابي 
به طور كامل داخلينمودارهاي پتروفيزيكي

ابزارهاي انجام آزمايش هاي 
به طور كامل خارجياليه آزمايي مكرر

تجهيزات اندازه گيري خواص 
عمدتاً خارجيسنگ (مغزه)

تفسير داده هاي حاصل از 
به طور كامل داخليآزمايش هاي مغزه

تجهيزات اندازه گيري خواص 
به طور كامل خارجيكامل سياالت

نرم افزارهاي آناليز خواص 
داخلي و خارجيسياالت

دانش فني آناليز خواص 
به طور كامل داخليسياالت

نرم افزارهاي انجام محاسبات 
به طور كامل داخليحجمي

نرم افزارهاي انجام محاسبات 
داخلي و خارجيموازنه مواد

نرم افزارهاي شبيه سازي 
به طور كامل خارجيمخزن

دانش فني شبيه سازي 
به طور كامل داخليميادين نفت و گاز

دانش فني مطالعات جامع 
به طور كامل داخليمخزن

سرفصل ويژه

12



خارج از كشــور تأمين مي شوند. ديگر اجزاي 
سيستم گردش گل هم چون مخازن ذخيره گل 
در ايران توليد مي  شوند. البته بعضي از قطعات 
جانبي پمپ هــاي گل در ايران توليد شــده و 
مورد استفاده قرار مي گيرند. طي صحبت هايي 
كه با يك مركز داخلي توليد ابزارهاي صنعت 
نفت شده اســت امكان مهندســي معكوس و 
ساخت پمپ هاي گل حفاري در داخل كشور 

كامًال فراهم شده است.
سيســتم تأمين نيرو كه شــامل ژنراتورها، 
اتاق كنتــرل بــرق (SCR room) و چندين 
ابزار جانبي اســت به طور كامــل از خارج از 
كشور تأمين مي شــود. سيستم كنترل كننده كه 
شامل لوله هاي جداري، آستري و فوران گيرها 
مي باشد تقريباً به طور كامل از خارج از كشور 
تأمين مي شــود. البتــه قطعات جانبــي همانند 
آويزه آســتري، كفشك و كوالر نيز در ايران 
توليد مي شوند و به طور گسترده مورد استفاده 

قرار مي گيرند.
سيســتم پايش، شــامل تمامــي تجهيزات 
الكترونيكــي و مكانيكي فشارســنج ها، كنترل 
تعييــن  پمپ هــا،  متــه، وضعيــت  وزن روي 
عمق حفــاري، اندازه گيــري در حين حفاري 
(MWD) و غيره مي باشــد كــه از خارج از 
كشور تأمين مي شــوند. البته تجهيزات نمودار 
گل7 در داخل كشــور توليد شــده است كه با 
تكميــل و توليد صنعتي آن نياز كشــور به اين 
ابزار مرتفع مي گردد. گل حفاري كه بر حسب 
نياز داراي اجزاي بســيار متنــوع و گوناگوني 
است يكي از مهم ترين نيازهاي بخش حفاري 
مي باشــد. تقريباً 80 درصد اجــزا و افزايه هاي 

گل حفاري در داخل كشور توليد مي شود.
سيمان حفاري نيز يكي از مهم ترين اجزاي 
نگهــداري پايداري ديواره چاه و جلوگيري از 
حركت ســياالت از پشــت لوله جــداري در 
سرتاســر عمر چاه است. در حال حاضر بعضي 
از انواع ســيمان نيز در ايران توليد مي شــوند و 
در حــدود 60 درصــد افزايه هاي ســيمان نيز 
در داخــل تأمين مي شــوند. پمــپ تراك هاي 
ســيمان زني عمدتاً خارجي هستند، ولي در دو 
سال گذشته چند دستگاه سيمان زني در داخل 
كشور ســاخته شده اســت. الزم به ذكر است 

كــه تجهيزات اساســي مورد نيــاز در حفاري 
جهــت دار هماننــد موتورهــاي درون چاهــي 
توسط شركت هاي خارجي تأمين مي شود كه 
طبــق اظهار نظر توليد كننــدگان داخلي امكان 
ســاخت آن در داخل كشــور وجود دارد. در 
جــدول  4 به اختصار خدمات فني و تجهيزات 
اساسي در بخش حفاري و ميزان وابستگي هر 
كدام به شركت هاي خارجي ارائه شده است. 

5 -  بخش بهره برداري
مهندسي بهره برداري در تمام طول عمر چاه 
و مخزن با تمام ابزارها و وســايل درون چاهي و 
نيز با تأسيســات سرچاهي ســروكار دارد. تمام 
عمليات و آزمايش هاي انجام شده بر روي چاه 
پس از اتمام حفاري با نظارت بخش بهره برداري 
انجام مي شــود. بــا توجه به مــوارد فوق واضح 
اســت كه بخش بهره برداري با مواد، ابزارآالت 
و تكنولوژي هــاي مختلفي ســروكار دارد و به 
دليل اين كه تجهيزات مورد نياز به طور مستقيم 
در توليد نفت خام و گاز نقش اساسي دارند، از 
ديدگاه توليد و استمرار آن بسيار حياتي هستند. 
با توجه به قدمت طوالني صنعت نفت كشــور 
خوشــبختانه نيروي متخصــص و دانش كافي 
جهت اداره تمامي چاه هاي نفت و گاز در كشور 
وجود دارد. اما استفاده از تكنولوژي هاي نوين 
در بخش هــاي مختلف بهره برداري به خصوص 
در تكميل چاه 8، اســيدكاري، ايجاد شكافت با 
اسيد و شــكافت هيدروليكي در چاه هاي نفت 
ضروري اســت. در جدول شــماره 5 تجهيزات 
اساسي مورد استفاده در بهره برداري از چاه هاي 
نفت و گاز و ميزان وابستگي به خارج از كشور 

در هر كاال ارائه شده است.

6 -  بخش فرآورش
فــرآورش نفــت خــام شــامل طراحي و 
اجراي تمامي تأسيســات سطح االرضي جهت 
توليــد نفت خام با اســتانداردهاي كيفي تعيين 
شــده مي باشــد. تنوع كاالها و تخصص ها در 
اين بخش بسيار زياد است. خوشبختانه در حال 
حاضر طراحي و اجراي خطوط لوله واحدهاي 
بهره بــرداري، نمك زدايي هــا و ايســتگاه هاي 
تزريق گاز توســط پيمانــكاران داخلي انجام 

مي شــود. اين امر نشان دهنده دانش و تخصص 
كافــي در داخل كشــور در زمينــه طراحي و 
اجراي اين واحدهاي صنعتي است. در جدول  
6 كاالهاي اساسي مورد نياز اين بخش و ميزان 
وابستگي به خارج از كشور به صورت اجمالي 
ارائه شــده اســت. الزم به ذكر اســت كه در 
ســال هاي اخير گام هاي بلندي در جهت توليد 

تجهيزات اصلي مورد نياز حفاري چاه هاي 
نفت و گاز و ميزان وابستگي هر كدام به 

خارج از كشور

    4  

ميزان وابستگي به خارج تجهيزات
از كشور

به طور كامل خارجيلوله هاي حفاري

عمدتاً خارجيلوله هاي وزنه
كلي (Kelly) و قطعات 

به طور كامل خارجيجانبي

به طور كامل خارجيتاپ درايو

عمدتاً خارجيمته

به طور كامل خارجيلوله هاي پايدار كننده 

اسكلت دكل
عمدتاً خارجي (چند 

نمونه در داخل كشور 
توليد شده است)

به طور كامل خارجيدراوركس2
قرقره ها، قالب، هرزگرد 
(Swivel)، جعبه متحرك 

و كابل ها
به طور كامل خارجي

به طور كامل خارجيپمپ هاي گل

به طور كامل داخليمخازن گل
ژنراتورها و سيستم 

به طور كامل خارجيتأمين انرژي

به طور كامل خارجيلوله هاي جداري

به طور كامل خارجيلوله هاي آستري

به طور كامل خارجيفوران گيرها
قطعات جانبي لوله هاي 

داخلي و خارجيجداري و آستري
تجهيزات سيستم هاي 
به طور كامل خارجياندازه گيري و پايش 

به طور كامل خارجيموتورهاي درون چاهي

عمدتاً داخليگل حفاري

عمدتاً داخليسيمان حفاري

پمپ تراك هاي تزريق 
سيمان

عمدتاً خارجي (چند 
نمونه در داخل كشور 

توليد شده است)
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تجهيزات اصلي مورد نياز بخش فرآورش و 
ميزان وابستگي هر كدام به خارج از كشور

    6  

ميزان وابستگي به خارج تجهيزات
از كشور

به طور كامل داخليانواع لوله هاي نفت و گاز

عمدتاً خارجي و بعضاً انواع شيرآالت
داخلي

به طور كامل داخليتفكيك گرها

كنترل گرها و تجهيزات 
ابزار دقيق

به طور كامل خارجي

به طور كامل خارجيكمپرسورها
به طور كامل خارجيتوربين ها

به طور كامل داخليمخازن ذخيره
نرم افزارهاي طراحي 

تأسيسات
به طور كامل خارجي

عمدتاً خارجيپمپ ها
عمدتاً داخليمبدل هاي گرمايي

به طور كامل خارجيكوره هاي نمك زدايي
الكترواستاتيك در 

به طور كامل خارجينمك زدايي

بخش هاي الكتريكي و 
عمدتاً داخليترانسفورماتورها

مواد تعليق شكن در 
عمدتاً داخلينمك زدايي

سيستم پساب و فيلترها 
عمدتاً خارجيدر نمك زدايي

كاالهــاي اســتراتژيكي چون كمپرســورهاي 
گازي، شيرآالت و پمپ ها برداشته شده است 
كه با توجه بــه توليدات داخلي صورت گرفته 
اميد مي رود در سال هاي آينده توليد انبوه اين 
كاالها كمك شــاياني به توســعه صنعت نفت 

كشور نمايد.

نتيجه گيري
همان طور كه مالحظه مي شود طي چندين 
سال گذشته توانمندي هاي داخلي به خصوص 
در بخش هاي طراحــي، بهره برداري، پردازش 
و تفسير عمليات هاي مختلف زنجيره اكتشاف 
تا توليــد و همچنين بهره بــرداري نفت و گاز 
از رشــد قابل مالحظه اي برخودار بوده اســت 

و عمــده وابســتگي صنعت نفت بــه خارج از 
كشور در تأمين ابزارها و تجهيزات نرم افزاري 
و ســخت افزاري متمركز شــده است. اگرچه 
طــي ســال هاي گذشــته حركت هــاي مثبتي 
در ايــن خصــوص انجــام پذيرفته اســت؛ اما 
دستيابي به جايگاه مطلوب نيازمند برنامه ريزي 
واقع بينانه و اصولي در اين زمينه مي باشــد. در 
واقــع بايد توجه داشــت كه توليد و ســاخت 
تجهيــزات و نرم افزارهاي صنعــت نفت مانند 
توليــد هــر كاالي ديگــري تابعــي از عوامل 
اقتصادي اســت. به عبارت ديگر تمايل بخش 
خصوصي كشــور بــه ســرمايه گذاري در اين 
زمينه، نيازمند وجود بازاري مطمئن و بلند مدت 
است كه نسبت به ســاير فعاليت ها و زمينه هاي 
سرمايه گذاري كه سهل الوصول تر نيز مي باشند 
از صرفه اقتصادي بيشــتري برخودار باشد. لذا 
پيشنهاد مي شود تا ابتدا بررسي همه جانبه اي در 
ميزان وابستگي به تجهيزات و قطعات مختلف 
در زنجيره اكتشــاف تا توليــد نفت خام و گاز 
كشــور صورت  پذيرد. سپس اقالم و كاالهاي 
وارداتي را از لحاظ ميزان اهميت، تعداد مورد 
نياز، قيمت و ســطح تكنولوژي مورد نياز براي 
توليد آنها طبقه بندي نمود و در ادامه بر اساس 
ايــن اطالعــات و همچنين ســامان دهي بخش 
خصوصــي در اين زمينه، نقشــه راهــي براي 
ســاخت كاالهاي اساســي مورد نظر طراحي 
گردد. بــه طور قطع بخش خصوصي كشــور 
در صورتــي كه احســاس نمايد كــه وزارت 
نفــت به طور جــدي برنامــه مدونــي را براي 
حمايت و ســاخت اين كاالها در داخل كشور 
دنبال مي كند، در ارائــه اطالعات مورد نياز و 
حمايت هاي الزم در اين راه دريغ نخواهد كرد 
و در صورت حمايت مناسب مي تواند قدم هاي 
جــدي را به ســوي خودكفايي در كشــور و 

كسب بازارهاي ساير كشورها بردارد.
       پانويس ها

1 s.fathollahi@gmail.com
2 Drill Pipes
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ميزان وابستگي به خارج تجهيزات
از كشور

تجهيزات سرچاهي
عمدتاً ايراني (تا 

فشارهاي 5000 پام) 
و در فشارهاي باالتر 

خارجي
به طور كامل داخلينگهدارنده لوله مغزي

شيرهاي ايمني 
عمدتا داخليدرون چاهي

به طور كامل خارجيلوله هاي مغزي

گلوله ها و گان9 (تفنگ) 
به طور كامل ايرانيمشبك كاري

تراك و تجهيزات و 
به طور كامل خارجينرم افزارهاي مشبك كاري

اسيدهاي الزم براي 
عمدتاً ايرانياسيدكاري

افزايه هاي اسيد در 
اسيدكاري

در حدود 50 درصد 
داخلي

پمپ ها و كويل هاي 
به طور كامل خارجياسيدكاري

در حدود 50 درصد بازدارنده هاي خوردگي
داخلي

اندازه گيري فشار 
به طور كامل خارجيدرون چاهي و سرچاهي

اندازه گيري قطر و عمق 
به طور كامل خارجيچاه

ابزارها و نرم افزارهاي 
به طور كامل خارجينمودار سيمان بندي

ابزارها و نرم افزارهاي 
اندازه گيري نمودار نگار 

توليد
به طور كامل خارجي

به طور كامل خارجيمسدود كننده ها

تفكيك گرهاي سيار 
سرچاهي

به طور كامل داخلي

فشار سنج ها و ديگر 
ابزارهاي چاه آزمايي

به طور كامل خارجي

نمونه گيري از سياالت 
درون چاه

به طور كامل خارجي

مواد شيميايي براي 
زدودن آسفالت

به طور كامل ايراني

به طور كامل خارجيجريان سنج ها

سرفصل ويژه
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